
Informacja z obrad XLVII  zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
26 czerwca 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Licheniu  w godz. od 15.00 od 17.15 

odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  
W sesji na skład osobowy 15,  uczestniczyło  13 radnych, 7 spośród 23 sołtysów               

z terenu gminy i  zaproszeni goście: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca 
Burmistrza Mateusz Karkoszka, przedstawiciele Spółki SEC w osobach: Ryszard Sola - Prezes 
Zarządu spółki SEC Łobez i Grzegorz Kocot  Prezes Zarządu spółki SEC Strzelce Krajeńskie                     
Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz 
Rakiej, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk oraz  
Redaktor Naczelna „Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska. W sesji uczestniczyła również 
mieszkanka Sławna, a nie przybył żaden z mieszkańców sołectwa Licheń, ani okolicznych 
wiosek składowych sołectwa. 

Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jadwiga Janusz  według 
porządku jaki radni ustali na sesji tj. z rozszerzeniem na wniosek Burmistrza o pkt 9h 
dotyczący rozpatrzenia projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 

W pierwszym punkcie obrad Burmistrz Mateusz Feder zdał Radzie Miejskiej 
sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. W przedmiocie sprawozdania 
Burmistrza radni nie dyskutowali.  

W dalszej części obrad przedstawiciele Spółki SEC w formie prezentacji 
multimedialnej przedstawili informację z działalności Spółki SEC Strzelce Krajeńskie w latach 
2014-2018 oraz zamierzenia dotyczące konsolidacji w grupie SEC Szczecin Region Barlinek                       
w II połowie 2018 roku oraz w 2019 roku. 

Realizację zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży spółki PEC przez 
Gminę Strzelce Krajeńskie w roku 2013, przedstawił prezes Spółki Grzegorz Kocot, który 
szczegółowo omówił realizacje pakietu inwestycyjnego przez Spółkę SEC Strzelce Krajeńskie 
w latach 2014-2018 oraz poziom cen ciepła.  

Spółka w tym okresie na realizację planu inwestycyjnego poniosła całkowite nakłady 
w kwocie 3.295.393 zł, przy planie wynoszącym 3.000.000 zł, a więc z nadwyżką w kwocie 
295.393 zł. Efektem wykonanych inwestycji związanych z rozbudową sieci i likwidacją 
kotłowni gazowych to zmiana grupy taryfowej z B na A1 i spadek średniej ceny ciepłą o 31%. 
Wykonana likwidacja kotłowni Wolności 7 spowodowała zmianę grupy taryfowej z D na A2               
i średni spadek ceny ciepła dla klienta o 17%. Rozbudowa sieci i likwidacja kotłowni 
olejowych  spowodowała zmianę grupy taryfowej z C na A2 i średni spadek ceny ciepła dla 
Klienta o 49%.  

Odnośnie cen ciepła to w latach trwania umowy wynosiły one: w roku 2014 – 63,74 
zł/GJ, w roku 2015 - 61,3 zł/GJ, w roku  2016 – 58,66 zł/GJ, w roku  2017 – 56,16 zł/GJ.                     
W roku 2018 wskutek wzrostu cen węgla o 48%  następuje wzrost ceny ciepła o 4,64 zł tj.               
o 8,26%. Cena została zatwierdzona przez URE i zmiana taryfy nastąpi od 1 lipca 2018 r. 

Następnie Prezes Zarządu SEC ŁOBEZ Spółka z o. o pan Ryszard  Sola przedstawił 
plany związane z konsolidacją  w Grupie SEC Szczecin Region Barlinek. Poinformował, że                      
w II połowie 2018 r. w ramach grupy SEC Szczecin powstanie SEC Region Barlinek, który skupi 
spółki ciepłownicze: Łobez, Słubice, Połczyn, Dębno i Strzelce Krajeńskie. Z konsolidacji 
wyłączona zostanie spółka ciepłownicza Myślibórz, którą planuje się włączyć do grupy                            
w 2019 roku. Konsolidacja grupy związana jest ze sprawami kadrowymi, głównie z przejściem  
na emeryturę dużej grupy ok. 15 pracowników administracji, którzy osiągnęli wiek 
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emerytalny i wyrazili akces zakończenia pracy w spółce. Konsolidacja ma na celu 
wykorzystanie pracowników zatrudnionych w Grupie do wykonywania specjalistycznych 
zadań we wszystkich spółkach wchodzących w skład grupy, bez konieczności zatrudniania 
nowych pracowników w miejsce tych, którzy przejdą na emerytury.  Takie działania mają na 
celu zmniejszenie  kosztów działalności, co przełoży się pośrednio na ceny ciepła. 
 Następnie Rada Miejska rozpatrzyła: 
- informację z działalności oraz uzyskanego wyniku finansowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej za 2017 rok,  
- sprawozdanie Burmistrza z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskich                                  
z Organizacjami Pozarządowymi  w 2017 roku, 
- informację Burmistrza i administratora  z przygotowania gminy Strzelce Krajeńskie do 
sezonu turystycznego w roku 2018,  
- sprawozdanie Komisji Budżetowej z działalności międzysesyjnej – przedstawił 
Przewodniczący Komisji Robert Butkiewicz; 
- sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z działalności międzysesyjnej - przedstawił 
Wiceprzewodniczący Komisji Józef Waszak.. 
 W zakresie przedstawionych informacji i sprawozdań  radni nie dyskutowali, przyjęli 
do wiadomości bez uwag i wniosków. 
 W części obrad dotyczącej rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Miejska przyjęła                    
8 uchwał, spośród których 4 dotyczyły spraw finansowych, 2 spraw oświatowych oraz                              
1 spraw komunalnych i 1 zagospodarowania przestrzennego miasta.  

Przyjęte na sesji uchwały finansowe dotyczyły: 
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 
lata 2018-2024. Uchwałą tą dostosowano wartości WPF do aktualnego planu dochodów                           
i wydatków budżetu gminy. Uchwałę tę radni przyjęli jednogłośnie. 
2) zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok. W ramach przyjętych zmian zwiększono 
plan dochodów o 2.373.362,31 zł w tym dochodów bieżących o 56.691,84 zł  i dochodów 
majątkowych o 2.316.670,47 zł. Plan wydatków zwiększono o łączną  kwotę 4.873.362,31zł, 
w tym, wydatków bieżących o kwotę 377.317,02 zł i wydatków majątkowych  o kwotę 
4.496.045,29 zł,  ustanawiając ogólny plan wydatków budżetu w wysokości 78.369.456,29 zł. 
Do budżetu  wprowadzono nowe zadanie związane z realizacją  zadania pn. „Rozbudowa                    
i przebudowa drogi ul. Przemysłowej wraz z budową skrzyżowania na ul. Jedności 
Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich – etap I”. Całkowity planowany  koszt zadania  wynosi 
4.575.979 zł, w tym  dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie  Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 
2.075.979 zł oraz udział własny w kwocie 2.500.000 zł, który pokryty zostanie poprzez 
zaciągnięcie kredytu bankowego. Uchwałę radni przyjęli większością głosów przy 11 głosach 
za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
3) jednogłośnie radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy finansowej  
dla Województwa Lubuskiego w formie dotacji celowej w wysokości 101.151 zł na zadanie 
pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 przy al. Wolności w Strzelcach 
Krajeńskich”. 
4)uchwalono wysokość opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu 
korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich. Akt ten radni przyjęli 
jednogłośnie. Uchwała  ustala  opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym                                  
w Strzelcach Krajeńskich,  w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 7 zł za każdy dzień 
sprawowanej opieki. Ustalono również opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, 
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powyżej 10 godzin dziennie, w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania 
opieki. Terminy i zasady wnoszenia opłat określi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem 
Żłobka,  a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka;   
5) jednogłośnie radni  przyjęli  akt dotyczący nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu                    
w Strzelcach Krajeńskich. Wprowadzono konieczne zmiany w Statucie, wynikłych                                  
z nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3; 
5) przyjęto uchwałę w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Strzelce 
Krajeńskie. Treść regulaminu została przedstawiona przez PGK Strzelce Krajeńskie do 
akceptacji Rady Miejskiej. Przeprowadzona została analiza przedłożonego regulaminu                        
i opracowany został projekt, który po uzyskaniu pozytywnej opinii organu regulacyjnego 
jakim jest Urząd Wody Polskie w Bydgoszczy, zostanie przedstawiony do uchwalenia  Radzie 
Miejskiej jako akt prawa miejscowego, 
6) jednogłośnie radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana 
Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich. Zakres planu wprowadza funkcje 
umożliwiające rozwój lokalnemu przedsiębiorcy, w tym rozbudowę hali; 
7) radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy finansowej  dla Powiatu 
Strzelecko-Drezdenckiego i przekazanie kwoty 500 zł na wykonanie sztandaru dla Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Krajeńskich. Uchwała została przyjęta 
większością głosów przy 12 głosach za i 1 głosie przeciwnym. 

Wszystkie akty prawne podjęte przez Radę Miejską na XLVII sesji dostępne są                    
w Biuletynie informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, menu 
przedmiotowe: zakładka „rada miejska”- zakładka „projekty uchwał”. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych,  radni poruszyli następujące sprawy:  
- radna Bożena Mrożek: nieterminowego odbioru ze wsi Brzoza odpadów 
wielkogabarytowych oraz  wykonywania oprysków na barszcz Sosnowskiego; 
- radny Roman Gajowczyk: wycinki drzew przy al. Wolności, zaplanowania na rok przyszły 
środków finansowych na utwardzenie drogi wewnętrznej przy al. Wolności, wykonania placu 
zabaw na terenie przy torowisku  przy ul. Moniuszki oraz wykaszania terenu po  torowisku; 

- radna Mirosława Niedźwiedź: zapytała czy została opracowana koncepcja 
zagospodarowanie całego terenu Al. Wolności i Moniuszki oraz poparła wniosek o wykonie 
placu zabaw przy ul. Moniuszki, zapytała czy będzie zatrudniony animator nad jeziorem 
Górnym w okresie wakacji,  pytała również o koszty nasadzeń zieleni na skwerze przy rondzie 
oraz o to, na jakiej zasadzie właściciel użyczył ściany budynku, na której umieszczono baner 
dotyczący historycznego wyglądu tej części miasta; 
- radny Krzysztof Pluta zapytał o zasadność wycinania trzciny przy jeziorze Górnym                        
i Dolnym, wyrażając opinie, że wpływa to niekorzystnie na legi ptactwa wodnego; 
- radny Jan Sagan zapytał w sprawie uporządkowania terenu gminnego w Lipich Górach                     
w sąsiedztwie remizy strażackiej, 
- radny Dariusz Sobczak zgłosił wniosek o założenie siatki zabezpieczającej przed 
zanieczyszczeniem studzienki chłonnej, przy wyczyszczonym stawie w Lipich Górach, a także 
o rozważenie położenia włókniny na tym stawie, w celu zabezpieczenia przed zarastaniem, 
- radna Bożena Samerdak zgłosiła wniosek o rozważenie wykonania bieżni lekkoatletycznej 
przy Szkole Podstawowej Nr 1; 
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- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Waszak – wyraził negatywną opinię dotyczącą 
przekazywania przez radnych anonimowo informacji o  rozstrzygnięciach  podejmowanych 
na posiedzeniach komisji; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Janusz – wyraziła swoją opinię w sprawie 
nadawania biegu wnioskom radnych, jakie zgłaszane są bezpośrednio do przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
 W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, sołtys Brzozy radna Bożena Mrożek 
wystąpiła do Burmistrza  z dwoma wnioskami – o  uprzątnięcie pozostałości po rozbiórce 
chodnika z parku wiejskiego, oraz o uprzątnięcie dwóch wywrotów drzew utrudniających 
dojście do jeziora w Brzozie. 

Na zgłoszone wnioski, zapytania i uwagi radnych oraz wnioski sołtysów odpowiedzieli: 
Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka. 
 Podczas obrad w punkcie sesji sprawy różne, mieszkanka Sławna pytała o procedury 
związane z obowiązkiem dokumentowania w formie protokołów z odbytych zebrań wiejskich 
przez sołtysa oraz  o  sprawowanie nadzoru nad sołtysami. 

W temacie procedury statutowej zwoływania zebrań wiejskich i spisywania 
protokołów z zebrań, odbyła się kilkuminutowa dyskusja, podczas, której sołtysi wymienili 
swoje podglądy na ten temat, natomiast sekretarz gminy Dorota Grzesiak omówiła 
obowiązujące procedury w tym zakresie wynikające ze statutu sołectwa, a także przekazała 
informację, że zapisy statutu sołectwa regulują również sprawy w zakresie nadzoru nad 
sołtysem  i sołectwem i  te kompetencje są przypisane  burmistrzowi. 

Na zakończenie tej dyskusji Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka zadeklarował 
wyjaśnienie tej sprawy przez Urząd Miejski  poprzez wystąpienie do sołtysa z zapytaniem  jak 
zwołał to spotkanie, co zrobił z listą i dlaczego nie sporządzono protokołu. 
   Sesja została zamknięta o godz. 17.15 , po wyczerpaniu porządku obrad.  
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 
 


